
Knihu můžete zakoupit ve vybraných  
OD Kaufland, které mají v nabídce sortiment knih.

OSOBNOSTI A ZAJÍMAVOSTI

Věhlasný tělesně postižený kriminalista Lincoln Rhyme přijíždí se svou věr-
nou spolupracovnicí a milenkou Amélií Sachsovou do Severní Karolíny, aby 

se zde podrobil vysoce riskantní operaci, která by mu mohla navrátit hybnost. 
Krátce po příjezdu se na Rhyma obrátí s žádostí o pomoc šerif nedalekého měs-
tečka, v němž byl zavražděn mladý chlapec a uneseny dvě dívky. Celý případ 
provázejí velmi podivné okolnosti, 
a tak se Rhyme s Amélií nechají zlákat 
ke spolupráci. Proti nim však tento-
krát nestojí profesionální zabiják ani 
geniální psychopat, ale nevyzpyta-
telný šestnáctiletý chlapec, vysmíva-
ný celým městečkem pro svůj vzhled, 
prazvláštní chování a chorobnou po-
sedlost hmyzem.

Nejzdatnějším Rhymovým soupeřem se 
ovšem nakonec nestává „Hmyzoun“ ani 
jeho tělesné postižení, nýbrž protivník 
z nejsilnějších: Amélie Sachsová. Ta se to-
tiž nespokojuje s rutinním dopadením 
předpokládaného pachatele a pouští se 
do velmi riskantního pátrání na vlastní 
pěst, při kterém postupně vycházejí na-
jevo nové a nové roztodivné okolnosti 
zprvu zcela jednoznačného případu. Oba 
hlavní hrdinové tak nyní stojí proti sobě. 
Avšak zvítězit může pouze jeden.

Za tiskové chyby neručíme

Pokud byste doručování našeho týdeníku považovali 
za nevyžádané a pokud by to vedlo k Vašim 
výdajům, nebo pokud by Vás doručování našeho 
týdeníku obtěžovalo, kontaktujte nás prosím laskavě  
na bezplatné telefonní lince 800 165 894.
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Kdo by neznal bolest? Dříve nebo 
později nás dožene opravdová 

vtíravá a omezující bolest zad, klou-
bů a hned třeba všechno najednou. 
Všechny nás přepadne strach a be-
reme útokem lékárny. Většinou jen 
oddálíme bolest. Je to stejné, jako 
u auta, jenže tam je náhradní díl vět-
šinou brzy k mání. Když nás začne bo-
let kyčelní kloub, víme, že žádný rych-
lý servis nepomůže. Příběh zdravotní 
sestry Jany uvidíte na ČT 1 ve čtvrtek 
20. října od 21 hod. v pořadu Suma 
sumárum aneb Kde jsou mé peníze. 
Je plný bolesti, nejen té tělesné. 

„Co tě nezabije, to tě posílí,“ říká  pra-
cující důchodkyně, paní Jana, zdravotní 
sestřička v domově pro seniory v Praze 
v Bohnicích. „ Osud se se mnou nemazlil, 
před dvěma lety mi zemřel dvaadvaceti-
letý syn, byl postižený a potřeboval moji 
péči, před rokem jsem ovdověla,“ říká 
Jana a má slzičky na krajíčku, „ale co jsem 
mohla dělat? Musela jsem žít dál. K tomu 
všemu mě ukrutně rozbolela kyčel, vě-
děla jsem, že to přijde, vždy jsem své po-
třeby odkládala, rodina byla na prvním 
místě.“ 
Bezesné noci
„Nespala jsem a jedla prášky na bolesti, 
nepomáhalo vůbec nic. Protože jsem zů-
stala na byt sama, musela jsem platit ná-
jem, energie, představa nemocenské mě 
děsila.“ Jenže Jana už nemohla dál a šla 

k lékaři. „Musíte jít na operaci, pravil můj 
ošetřující lékař a já jsem probrečela noc. 
Kde na to vezmu? Kladla jsem si otázku 
a stále jsem pracovala na směny v léčeb-
ně. Viděla jsem, jak lidé dopadnou, když 
výměnu kyčelního kloubu nepodstoupí. 
Zůstávají ležet v bolestech na lůžku.“
Rozhodnutí!
„Když jsem už bez berlí neudělala ani 
krok, vyčerpání i  rady mých spolupra-
covníků zlomily moje obavy ze zákro-
ku. Uskromním se, ale budu chodit. Za-
čala jsem si do hrníčku odkládat peníze 
z každé výplaty a objednala se na opera-
ci. Za půl roku jsem přišla na řadu, bylo 
mi jedno, jaký kloub mi dají, hlavně když 
budu chodit a pracovat! V nemocni-
ci jsem se dozvěděla, že je možné si vy-
brat z několika druhů kloubů jako v ob-
chodě. Ale nakonec mi pan doktor řekl, 
že ten co dostanu, je ten správný, a tak 
jsem nic víc neřešila. Po pár dnech v ne-
mocnici, jsem musela ještě na rehabili-
tační oddělení, kde jsem ovšem nemoh-
la být dlouho, každý den bych musela 
platit tisíc korun a nevím, kde bych na to 
vzala.“ 
Kdybych na to měla…
„Na péči, kterou bych potřebovala, jsem 
prostě neměla peníze. Jít prosit něko-
ho o půjčku, nebo splácet drahý kloub, 
který bych třeba mohla dostat, to bych 
opravdu musela jít asi do banky a vzít 
si půjčku, kterou by mi stejně nedali,“ 
vzpomíná  sestřička Jana na zlé obdo-

bí života, kdy si musela pomoci jen a jen 
sama. 
Krev a slzy
„Po návratu domů z nemocnice jsem 
znala všechny cviky, co jsem každý den 
musela několikrát cvičit. Brečela jsem 
kousala si prsty do krve, jen abych se 
rozhýbala, často jsem si říkala, pro koho 
tady jsem? Pak se ale chmury rozptýlily 
a ozvaly se mi kamarádky. To mě posíli-
lo, když jsem za půl roku po operaci zno-
vu nastoupila do práce, měla jsme pocit 
vítězství. Dokázala jsem to!“
Budu muset vyměnit byt
Mohlo by to skončit  jako pohádka. Jen-
že se Janě po nějaké době ozvala bolest 
ve druhé noze. „Už je to tak, směje se 
Jana u lůžka babičky, která čeká na její 
péči. Mám artrózu i ve druhé kyčli. O té 

vyměněné už vůbec nevím. Za to vím, 
že budu muset na další operaci. Přemýš-
lela jsem, co udělám, syn i manžel umře-
li, velký byt je pro mě vlastně břemeno, 
budu ho muset prodat. No a z uspoře-
ných peněz si možná připlatím na své 
zdraví, na kloub, co mi vydrží až do smr-
ti, musím jíst hromadu léků, a kdybych, 
nedej bože, už nemohla pracovat, tak 
mi peníze poslouží k důchodu. Člověk 
by se měl dívat do budoucna a trochu se 
o sebe starat sám, po první operaci a ži-
voření doma to už vím moc dobře.“ 

Zdravotní reforma

www.kaufland.cz/finance

Petra Černocká: „Na kloub bych si připlatila.  
Už mě občas bolí, z auta vylézám někdy hodně opatrně...“

Jak se zvedne poplatek za pobyt 
v nemocnici? Lze se nějak pojistit, 
abychom ho nemuseli platit?

Podle novely zákona č. 48/1997 
Sb., o veřejném zdravotním pojiště-
ní, kterou schválila Poslanecká sně-
movna Parlamentu České repub-
liky a podepsal prezident republi-
ky a která by měla nabýt účinnos-
ti k 1. 12. 2011, bude regulační po-
platek za každý den, ve kterém je 
poskytována ústavní péče, kom-
plexní lázeňská péče nebo ústavní 
péče v dětských odborných léčeb-
nách a ozdravovnách činit 100 Kč, 
a to s výjimkami, které jsou uvedeny 
v současně platném znění zákona,  
§ 16a odst 2 a 4. Ministerstvo zdra-
votnictví není kompetentní se vyjád-
řit k tomu, zda některé komerční po-
jišťovny budou poskytovat produkt 
„pojišťující neplacení regulačních 
poplatků za hospitalizaci“, neboť do-
hled nad komerčními pojišťovnami 

má Česká národní banka.
Více informací naleznete  
na www.sumasumarum.cz  a 


